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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (12كتاب الحج ) – الموطأ

 (العمل في الهدي حين يساق -)ما يجوز من الهدي 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 .سم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛

 .أحسن هللا إليك
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

و ددحب   ،    ددا محمد ا ورفددأل  لدد  ؛رسددف نالحمد    رب الاددالم نا وال ددلس والسدلم رفددأل أيددرو ام  يدا  والم
 واجزه ر ا خ ر الجزا ا واغفر لفساما ن يا حي يا ق وم. ،أجما نا الفهم اغفر لي خ ا

 :-رحم  هللا تاالأل-قال المؤلف 
 :ما  جوز من اله ي :باب

فأل  د-أن رسدول هللا  ي بكر  ن محم   ن رمرو  ن حزم: ح ث ي يح أل رن مالك رن  افع رن ر   هللا  ن أ
 ي جهل  ن هيام في حج أو رمرس.كان م  أه ى جمًل  -هللا رفي  وسفم

 دفأل هللا -أن رسدول هللا : -رضدي هللا ر د -وح ث ي ردن مالدك ردن أ دي الز دا  ردن امردري ردن أ دي هر درس 
 ؛((فدك))ارك هدا و ؛ فقدال: إ هدا    دة   فقال: يا رسول هللا ؛))ارك ها((؛ فقال: يسوق    ةً  رأى رجًل  -رفي  وسفم
 أو الثالثة.  ،في الثا ية

 هد ي فدي الحدج  -رضي هللا ر هما-وح ث ي رن مالك رن ر   هللا  ن    ار: أ   كان  رى ر   هللا  ن رمر 
وهي قائمة في  ار خالد   دن أيسد  ؛     ة  في الامرس   حر قال: ورأ ت ،    ة؛الامرس    ةفي    ت نا و  ،   ت ن

 رأ ت  طان في لبة    ت  حتأل خرجت الحربة من تحت كتفها. قال: ولق   وكان ف ها م زل ،
فدي حدج أو  أهد ى جمدًل  -رحمد  هللا تادالأل-وح ث ي رن مالك رن يح أل  ن سا  : أن رمر  دن ر د  الاز دز 

 رمرس.
 أ دي ربيادة المخزومديا أهد ى  د  ت ن؛وح ث ي ردن مالدك ردن أ دي جافدر القدارع: أن ر د  هللا  دن ريدا   دن 

 إح اهما  ختية.
ففيحمدل  ؛تجدت ال اقدةإذا    كدان يقدول:  -رضدي هللا ر همدا-وح ث ي رن مالك رن  افع: أن ر   هللا  ن رمدر 

 .محمل حمل رفأل أم  حتأل   حر ماها ا حتأل   حر ماهاا فإن لم  وج  ل ول ه
ذا غ در فدا  ا و  اإلدأل  د  تك فارك هدا ركوًبد إذا اضدطررتي ك رن هيام  دن ردروس أن أبداه قدال: وح ث ي رن مال ا 

 ف  فها ماها. ف  فهاا فإذا  حرتها فا حر إلأل ل  ها فايرب با ما  روى  ررتي اضط  
، وصحبه أجمعين. أما وعلى آله ،نبينا محمد ؛وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 من الهدي. ما يجزئ  ما يجوز؛ "باب ما  جوز من اله ي": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
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إلًى  اهدى إلى البيت تقرب ًفما ي   ب؛والهدي يطلق على المندوب, ويطلق على الواج "ح ث ي يح أل رن مالك"قال: 
أو  ، وال ارتكاب محظور؛ هًاا مًن المنًدوب, ودموال بسبب ترك واجب ،وال قران ،ال بسبب متعة -جل وعال-هللا 

الًًًاي يسًًًر لًًًه ا تيًًًان  -جًًًل وعًًًال-هلل  اوالقًًًارن شًًًكر   ،وجًًًب علًًًى المتمتًًً  ،؛ هًًًاا واجًًًبهًًًدي المتعًًًة والقًًًران
حدد ث ي "يقًًول:  .ولكًًل واحًًد منهًًا حكمًًه الخًًا  بًًه ،"جبًًران"بالنسًًكين فًًي سًًدر واحًًد, ومًًا وجًًب بتًًرك واجًًب 

 دفأل هللا -يح أل رن مالك رن  افع رن ر د  هللا  دن أ دي بكدر  دن محمد   دن رمدرو  دن حدزم: أن رسدول هللا 
ا مًام مالًك  هًاا الحًديه هكًاا أخرجًه "ن م دي جهدل  دن هيدام فدي حدج أو رمدرسكدا أه ى جمدًل  -رفي  وسفم

حًدننا محمًد بًن سًلمة, قًال: حًدننا محمًد بًن إسًحاق, حًدننا "قًال: ؛ , ووصًله أبًو داود مًن طريًق النديلًيمرسال  
ي نجًًي  يعنًًي ابًًن أبًً ؛لمعنًًى, قًًال: قًًال عبًًد هللاننا يزيًًد بًًن زريًً  عًًن ابًًن إسًًحاق امحمًًد بًًن منهًًال, قًًال: حًًد

كان ألبًي جهًل،  عام الحديبية جمال  أهدى  -صلى هللا عليه وسلم-حدنني مجاهد عن ابن عباس: أن رسول هللا 
زاد النديلًي: ييًيب بًالك المشًركين. اذن هًاا الجمًل أهًدي  رة فضة, وقال ابن منهال: بًرة مًن اهًب،ب في رأسه

 ك المشًًركين؛مًًس سًًنوات, قًًال النديلًًي: ييًًيب بًًاليعنًًي قبًل أربًً  أو خ تًًل فًًي بًًدر,عًام الحديبيًًة, وأبًًو جهًًل ق  
أقول: في  إغاظة للمشركين؛ هااوال شك أن في  ،، ومقدمهم أبو جهلجاء به وأهداه إلى البيت, وهو جمل رئيسهم

، أو مًًن فضًًة, أو مًًن أي معًًدن البًًرة: حلقًًة تجعًًل فًًي لحًًم األنًًف, حلقًًة مًًن اهًًب غاظًًة؛ وأي إغاظًًة  هًًاا إ 
أن هًاا الجمًل ال يضًيره  المقصًود ،نًت مًن اهًبواية أنها من فضة, وفي رواية أنها كالكن هنا جاءت الر  ،كان

ويسخره فيما ال  ،ويستعمله ،أبو جهل كان يركبه -جل وعال-أن كان لمشرك, وأن كان استعمل فيما ييضب هللا 
جًل -ه إلًى هللا يتقًرب بً اجعًل هًدي  ، ف-جًل وعًال-نم بعد الك استعمل فيما يرضي هللا  -جل وعال-يرضي هللا 

علًًًى هًًًاا العًًًين المباحًًًة إاا اسًًًتعملت فيمًًًا يرضًًًي هللا, أو اسًًًتعملت قبًًًل الًًًك فيمًًًا ال يرضًًًي هللا, نًًًم  -وعًًًال
فالسًكين التًًي يًًاب  بهًا المسًًروق, هًي السًًكين التًًي يًاب  بهًًا الهًًدي  ،سًتعملت فيمًًا يرضًي هللا, ال تتًًلنر بًًالكا

ن هاا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما ال يرضًي هللا, ينبيًي إال: واألضاحي, وال يضيرها, وال تتلنر بالك, وال يق
 انب له. ال ،ّيب, وال يتقرب به إلى هللاأن يترك ويس

 - دفأل هللا رفيد  وسدفم-أن رسدول هللا  :ردن أ دي هر درس وح ث ي رن مالك رن أ ي الز ا  رن امردري"يقول: 
فقددال: "وقًًد يطلًًق علًًى البقًًر,  لًًى البيًًت مًًن ا بًًل،له فيمًًا يهًًدى إر اسًًتعمان ًًبدنًًة ك   يسددوق    ددة" رأى رجددًل 
ال وعلًى هًاا ال ينتدً  بهًا, كمًا أنًه  ،-عًز وجًل-باعتبًار أنًه أخرجهًا مًن مالًه هلل  ،يسوقها ويمشًي "(())ارك ها

عليًه الصًالة -هًاا علًى حًد فهمًه, فقًال لًه النبًي  , وال يرج  فيهًا, فننًه ال يركبهًاوال يلكل ايبي  من أجزائها شيئ  
"فقدددال:  -جًًًل وعًًًال-يعنًًًي أخرجتهًًًا مًًًن مًًًالي هلل  "فقدددال: يدددا رسدددول هللا إ هدددا    دددة", (())اركبهًًًا: -سًًًالموال

يًًدعى بهًًا لكًًنهم ال يقصًًدون , وهًًاه كلمًًة "(("))و فددكقًًال لًًه:  "الثالثددة"فًًي  "الثا يددةا أو" فددي  هًًاه "(())ارك هددا
يسًتحقها يقًال لًه: ويحًك, المقصًود أن هًاا فلمن استحق الهلكة يقال له: ويلًك, والًاي وقً  فًي هلكًة ال  ،معناها

طيًًب مًًا الدًًرق بًًين أن  عمل فيمًًا ال يرضًًيه؛بمًًا اسًًت -جًًل وعًًال-التقًًرب هلل األول يجًًوز  واز..؛يًًدل علًًى جًً
ًً مل هًًدي, وبًًين أن يقًًال: يًًتخل  منًًه نقًًول: يسًًتع يعنًًي مًًا الدًًرق بًًين هًًاا  ؛األن هللا طيًًب ال يقبًًل إال طيب 

, نم غنمه المسلمون أو ل, جمل ألبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين منال  جمل في الحديه األو الالجمل, 
 ،لًم ال يًتخل  منًه, ال بنيًة التقًربنقول هاا استعمل فيما ال يرضًي هللا, و  -عليه الصالة والسالم-اشتراه النبي 
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بطريًق شًرعي  -ه وسًلمصًلى هللا عليً-نًه ملكًه النبًي إيقًال:  ة التقًرب يًأهًداه بن -عليه الصالة والسالم-النبي 
لكًًن لًو كًًان ملكًه بطريًًق غيًر شًًرعي, قلنًًا: يًتخل  منًًه, لكًن مًًا دام ملًك بطريًًق شًرعي فهًًو طيًًب  صًحي ؛

فتركب عند الحاجة, وتحلب ويشرب من  االنتداع بالبدنة فيما ال يضرها؛ وهنا يجوز ،-جل وعال-يتقرب إلى هللا 
ن كانت هدي   ،أمره بالركوب -عليه الصالة والسالم-النبي لبنها بقدر الحاجة فيما ال يضر بها وال بولدها, ف  .اوا 

 ،وحدد ث ي رددن مالددك رددن ر دد  هللا  ددن    ددار: أ دد  كددان  ددرى ر دد  هللا  ددن رمددر  هدد ي فددي الحددج  دد  ت ن"قًًال: 
, فيناسًب أن يهًدى اوأعظًم أجًر   ال شًك أن الحًأ أعظًم مًن العمًرة, وأكنًر عمًال   ،    ة"   ت نا وفي الامرس    ة

ألنًه عمًل عظًيم, وأمًا العمًرة  ؛-عليًه الصًالة والسًالم-أو مائة كما فعل النبًي  ،أو عشر ،, أو نالهنادنتفيه ب
، بًدنتين, وفًي العمًرة بدنًة ،هًدي فًي الحًأ بًدنتينولًاا كًان عبًد هللا بًن عمًر ي   ؛فهي دونه, فيهدى فيهًا أقًل منًه

ة فًًي ا بًل أن تنحًر قائمًًة معقولًة يًدها اليسًًرى, السًن ،نعًم "قًال: ورأيتًًه فًي العمًرة ينحًًر بدنًة وهًي قائمًًة" بدنًة
, وأما بالنسبة للبدن مًن ا بًل فننهًا تنحًر اوأما بالنسبة للبقر والينم فتاب , تضج  على جانبها األيمن فتاب  ابح  

 لكن هاه هي السنة. ، أو اب  ما ينحر أجزأ؛قائمة, وأهل العلم يقولون: إن نحر ما ياب 
 طالب:...........

 كيف 
 طالب:.........

 معقولة يدها اليسرى.
 طالب:........

 على جانبها األيسر.
 طالب:.......

 والمدية بيده اليمنى.يمسكها, ويمسك رأسها بيده اليسرى، نعم يستقبل بها القبلة, و 
 طالب:.......

 هدي العمرة  أي هدي 
 طالب:........

يًاب  قبًل أن  ،, والرمًييدعًل الوقًوب بعرفًة والمبيًت يعنًي بعًد أن ،يعنًي فًي أننًاءه ،وقت ابً  الهًدي فًي الحًأ
نظيًر مًا يدعًل  ،بعًد الطًواب والسًعي وقبًل الحلًق ال بًلسلو كان  -اأيض  –وقبل أن يسعى, فدي العمرة  ،يطوب

 في الحأ, المقصود أنه في أننائها, نعم.
 طالب:.............

 إشكال. هما في ،ا ال بلسلو كان بعده
 منزله في دار  نعم  س  ا وكان ف ها م زل "رس   حر    ة وهي قائمة في  ار خال   ن أي ورأ ت  في الام"قال: 

 أقول: منزل ابن عمر في دار  يعني ساكن ملحق عند هاا الرجل  
 طالب:.........

  ..الدار يعني غرفة في بيت هاا الرجل 
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 طالب: .........
 ،علًًى كًًل حًًال الًًدار قًًد تطلًًق علًًى الحًًي ،هًًاه الًًداريعنًًي فًًي بعًًب  ،ي ينًًزل فًًي هًًاه الًًدارال, مًًا يلًًزم, يعنًً

ًً–تطلًًق الًًدار علًًى الحًًي, تطلًًق  , معناهًًا مًًنال   (())خيًًر دور األنصًًار بنًًي عبًًد األشًًهل علًًى القبيلًًة: -اأيض 
ن أن المقصًًود أن الًدار أعًًم مًً ،فًًي األحيًاء يعنًًي ،لمسًًاجد فًًي الًدور, وأن تطيًًب وتنظًفأمًًر أن تبنًى ا ،قبيلًة

 فًي أصًل العنًق ،ر البدنًة فًي اللبًةنعًم, تنحً  "ولق  رأ ت  طان في لبة    ت"قًال:  ،ة أو غربأو حجر  اتكون بيت  
هكًاا تنحًر ا بًل قائمًة بالحربًة, أو  ،حتى خرجت الحربًة مًن تحًت كتدهًا "حتأل خرجت الحربة من تحت كتفها"

 في السكين الطويلة في لبتها.
نعًم,  "فدي حدج أو رمدرس. ر د  الاز دز أهد ى جمدًل وح ث ي رن مالك رن يح دأل  دن سدا  : أن رمدر  دن "قًال: 

 كان أو أننى. اما يلزم أن تكون, بدنة تطلق على ا بل اكر  الجمل يهدى, ليس معنى بدنة أن تكون أننى  ال, 
خزومددي أهدد ى  دد  ت ن حدد ث ي رددن مالددك رددن أ ددي جافددر القددارع: أن ر دد  هللا  ددن ريددا   ددن أ ددي ربياددة الم"

سًنام واحًد, والبختيًة لهًا  عاديًة, اات نعًم  ،ى بدنتين إحداهما بختيًة والنانيًةأهد ،ختيةإحداهما ب إح اهما  ختية"
 يجزئ إهداؤها. -ما تقدم في كالم ا مام مالك على-يجزئ  ،من ا بل ،والبخات نوع من البدن ،سنامان

  ها حتأل   حر ماها" اقة ففيحمل ولجت الت  إذا    : أن ر   هللا  ن رمر كان يقول: وح ث ي رن مالك رن  افع"
  نعم اذن نتجت الناقة؛

 طالب:.............
 صيير  ما معنى

 طالب:..........
 نعرب الناقة  نعم  مااااذن, 

 طالب:.........
 كيف 

 طالب:........
 طيب المنتأ ما هو   ،نائب فاعل

 طالب:.........
  نعم ،فاعل

هًًي التًًي  ،ها, ودل علًًى أن الناقًًة هًًي الداعًًلحمًًل ولًًدفلي   إاا كانًًت الناقًًة هًًي نائًًب الداعًًل, فالداعًًل مًًا هًًو 
, أنتجت الولد, ولم يسًم  هًاا الدعًل إال علًى هًاه الصًيية المييًرة, والناقًة فاعًل, نتجًت الناقًة, فالولًد هًو المنًتأ

 وتقديره, نعم   -جل وعال– والناقة هي المنتجة, والكل بلمر هللا
 طالب:............
 نعم  ،المنتجة هي األم ،لكن الناتأ ،-جل وعال-هو هللا الداعل في الحقيقية 
 طالب:............

 نعم  ،إشكال هما في ،ال مان , سهل, منل ما يقال: بنت وولد له كاا



5 
 

ل مًًن المعلًًوم إلًًى المجهًًول, والناقًًة فاعًًل, ى هًًاه الصًًيية, وصًًييته صًًيية المحًًو  علًً تأ إالولًًم يسًًم  الدعًًل ن ًً
مًًا يقًًال: هًًاا نمًًاء مندصًًل, والمهًًدى هًًو األم, نقًًول: فًًي  ،ل ولًًدها حتًًى ينحًًر معهًًاولًًد, فليحمًًوالمنًًتأ هًًو ال
ً يتب  المهدى, فال يجوز ،النماء المندصل, والنماء المتصل الهدي يتبعه لهديتًه, ورجوعًه  االتصرب فيًه؛ ألنًه تبع 

مًا وجًدوا مًا يحملونًه  "فإن لم  وجد  لد  محمدل" -جل وعًال-في هاا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى هللا 
 حتى ينحر معها.حمل م  أمه  "حمل رفأل أم  حتأل   حر ماها" عليه
 غ در فدا  " األ  د  تك؛ فارك هدا ركوًبدوح ث ي رن مالك رن هيام  ن رروس أن أباه قال: إذا اضطررت إل"قًال: 
ه ومعًه الهًدي ركبًيدل علًى أنًه لًو كًان معًه مًا  ،غير متعب, وشاق على هاه البدنة، إاا اضطررت إليهًا يعني

 و ه ماإنما يستعمل دابته,  ،أنه ال يستعمل الهدي
 طالب:............

 يركبها 
 طالب:...........

 ألنه يمشي. ألنه محتاج إليها ليس معه غيرها؛ نعم؛
ذا اضدطررت إلدأل اإذا اضطررت إلأل    تك فارك ها ركوبً "  أن  دروى ف د فها" مال  هدا فايدرب باد  غ ر فدا  ا وا 

ه والعنايًًة بًًه, وهًًو أحًًق بلًًبن أمًًه، فًًناا روي ال بًًد مًًن رعايتًً ،الًًاي اندصًًل عنهًًا وولدتًًه ها: يعنًًي ولًًدهافصًًيل
أو  سًواء كًان متصًال  على ما تقدم من أنه يتبعهًا نماؤهًا  "فإذا  حرتها فا حر ف  فها ماها" يشرب منه ،فصيلها
 نعم  ،مندصال  

 طالب:.............
 فيه  مااا

 طالب:............
 أو ال يتب   االنماء مطلق   لنماء المندصل والمتصل, وهل يتب ما الدرق بين ا يعني

 طالب:.........
 نعم.

أو ال يتب   النمًاء المتصًل  يتب  ،فهل يتب  ولدها أو ال يتب ، في مدة الخيار سمنت ،يعني في مدة الخيار ولدت
   بعد مدة الخيار, منله ما يدرق.انتهت كالمبي ،  خرجتلكن النماء المندصل ال, هنا هل في مدة خيار ،يتب 

 طالب:..............
  فيه مااا

 طالب:..............
 المندصل ال. نعم  ،ل قبضها الالهبة بعد قبضها تلزم, قب

 .أحسن هللا إليك
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 :الامل في اله ي ح ن يساق :باب
مددن  اأ دد  كددان إذا أهدد ى هدد يً  -رضددي هللا ر همددا-رددن ر دد  هللا  ددن رمددر حدد ث ي يح ددأل رددن مالددك رددن  ددافع 

وهدو موجد  إلدأل الق فدة يقفد ه  ، وذلدك فدي مكدان واحد ،يقف ه ق دل أن ييداره ، وأياره  ذي الحفيفة؛الم   ة قّف ه
ا   افد نا وييداره مددن اليدس اميسدرا ثددم يسداق مادد  حتدأل  وقدف بدد  مدع ال دداه بارفد ا ثدم  دد فع بد  ماهددم إذ

ا اق دل أن يحفدس أو يق درا وكدان هدو   حدر ه يد    د ها ي دفهن قياًمد حدره  ،فإذا ق م م أل غ اس ال حر ، فاوا
 و وجههن إلأل الق فةا ثم يأكل ويطام.

كددان إذا طاددن فددي سدد ام ه يدد  وهددو  -رضددي هللا ر همددا-وحد ث ي رددن مالددك رددن  ددافع: أن ر دد  هللا  ددن رمددر 
 ييارها قال: بسم هللا وهللا أك ر. 

وأيددار  ،كددان يقددول: الهدد ي مددا قفدد  -رضددي هللا ر همددا-رمددر وحدد ث ي رددن مالددك رددن  ددافع: أن ر دد  هللا  ددن 
 ووقف ب  بارفة.

كددان  جفددل    دد  القبدداطي وام مددا   -رضددي هللا ر همددا-وحدد ث ي رددن مالددك رددن  ددافع: أن ر دد  هللا  ددن رمددر 
 إياها. اثم  باثها  ها إلأل الكابةا فيكسوه ،والحفل

حد ن كسد ت  ،ر د  هللا  دن رمدر ي د ع  جدلل    د : مدا كدان وح ث ي رن مالدك: أ د  سدأل ر د  هللا  دن    دار
 فقال: كان  ت  ق  ها.  الكابة هذه الكسوس؟

الث دي  لضدحايا وال د ن:كدان يقدول فدي ا -رضي هللا ر همدا-وح ث ي رن مالك رن  افع: أن ر   هللا  ن رمر 
 . فما فوق

س جدلل    د ا و   جففهدا كدان   ييد -رضدي هللا ر همدا-وح ث ي رن مالك رن  دافع: أن ر د  هللا  دن رمدر 
 حتأل يغ و من م أل إلأل ررفة.

 اهد  ن أحد كم مدن ال د ن يد ئً وح ث ي رن مالك رن هيام  ن رروس رن أ ي  أ   كان يقول ل  ي : يا   دي      
 فإن هللا أكرم الكرما ا وأحس من اخت ر ل .  ي  لكر م ؛يستحي أن  ه
 "اله ي ح ن يساقباب الامل في ": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

من الم   ة قف ه وأيداره  دذي  اح ث ي يح أل رن مالك رن  افع رن ر   هللا  ن رمر: أ   كان إذا أه ى ه يً "
إاا " ينبيي أن يساق الهًدي قبًل الميقًاتيعني بالميقات, وهكاا ينبيي أن يساق الهدي من قبل الميقات,  "الحفيفة

يقلًده  "يقف ه ق ل أن يياره" لى الميقات قلده وأشًعرهفناا وصل إ الحليدة"المدينة قلده، وأشعره باي من  اأهدى هدي  
ليعلم أنه هدي فال يتعرب لًه المقصود أنه يقلده بنعلين  ،ين في جهته اليمنى, أو على رقبتهبلن يربط به نعل أوال  

ليعًرب أن هًاا هًدي  ى من سنام  البعيًر حتًى يخًرج الًدم؛ا شعار: شق الجهة اليسر  "يقلده قبل أن يشعره" بسوء
دد ،ق ددل أن ييدداره" الق فددةا يقفدد ه "جهًًة  "موجدد  إلددأل"وهًًو موجًًه يعنًًي الهًًدي   "وذلددك فددي مكددان واحدد  وهددو موج 

ألنًه هًدي جًاء بًه الحًاج  ؛ما  حتدأل  وقدف بد  مدع ال داه بارفدة" ثم يساق ،اميسر   اف ن ويياره من اليس
ثم يسداق ماد  حتدأل  وقدف بد  مدع ال داه بارفدةا ثدم " ،ه, وال ينحر حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحرمن بلد

يعنًي بعًد أن  ق دل أن يحفدس أو يق در" هس ال حدر  حدر مز لفةا فإذا قد م م دأل غد اال  فع ب  ماهم إذا  فاوا إلأل 
أو يق را وكان هدو   حدر ق ل أن يحفس " -عليه الصالة والسالم-جمرة العقبة ينحر هديه كما فعل النبي  يرمي
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وهًاه هًي السًنة فًيمن يقًدر علًى  ،-صًلى هللا عليًه وسًلم-اقتًداء بًالنبي  ن عمر ينحر هديه بيًده؛اب ه ي     ه"
ال تكدًي الوكالًة فًي الك ويحسنه, أما مًن ال يقًدر علًى نحًر الهًدي بيديًه يوكًل, فًنن أمكنًه الحضًو  ر حضًر, وا 

تين مًن البًًدن بيًده الشًًريدة, وسًً افًًي حجًة الًوداع نحًًر نالن ً -عليًه الصًًالة والسًالم-النبًًي  "ا"ي ددفهن قياًمد هًاا
ثدم  ، دوجههن إلدأل الق فدةو  ،اي دفهن قياًمد" ،نحًر مًا غبًر -رضي هللا تعالى عنًه-, ما غبر لعلي يوترك ما بق
طعًم, كًل, ويطعًم منًه مًا ي  ؤ كل منه ما ي  ؤ طبخ منه ما يطبخ, نم ي  وي   ،يعني بعد أن ينحر هاا الهدي يأكل ويطام"

 تصدق ويهدى منه.وي  
ييداره قدال: بسدم هللا  وهدو ؛أن ر د  هللا  دن رمدر كدان إذا طادن فدي سد ام ه يد  مالك رن  افع:وح ث ي رن "

  ، نعمالتسمية حكمها.. وهللا أك ر"
 طالب: ...............

 كيف 
 طالب:................

اك ْم  اط حل األكل, والتكبير سنة:بل اشتر  ،الوجوب دا هيد ي فيدأل مي وْا ّللّاي ري ل ت كي ّ ر  فالتسًمية شًرط , [( سًورة البقًرة581)] }وي
, اويكبًر اسًتحباب   ،الحل األكل, والتكبير سنة, وبعب الخطباء في يوم العيد, في خطبًة العيًد يقًول: يسًمي وجوب ً

 وعامًًة النًًاس عنًًد الًًاب  يقولًًون هكًًاا, يًًابحها ويقًًول: بسًًم هللا ،اأكبًًر اسًًتحباب   , وهللاابًًل يقًًول: بسًًم هللا وجوب ًً
مًًًن حرصًًًهم علًًًى  اعون الخطيًًًب, العًًًوام إاا سًًًمعوا شًًًيئ  يقولًًًون هًًًاا؛ ألنهًًًم يسًًًم  ار اسًًًتحباب  وهللا أكبًًً اوجوب ًًً

مًًن البيًًان لعامًًة  لكًًن ال بًًد ،قًًد يظنًًون أن منًًل هًًاا ال يجًًزئ  ،التطبيًًق والتنديًًا يطبقونًًه بحروفًًه وال يتصًًرفوا
 نعم  ،، ومعنى االستحبابمعنى الوجوب ال بد أن يبّين لهم ،الناس؛ ألن هاا دين
 طالب:.............

  نعم ،ابن عمر, فعل ابن عمرهاا فعل 
 طالب:.....................

 .نعم
 طالب:....................

فيْي   ويا       ليف ْسس   ر  اْسم  ّللّا  ري م ا ليْم   ْذكي  فيها   مااا ؛[( سورة األنعام525)] }وي ي تيْأك ف وْا م 
 طالب:...................

 على االشتراط, وأنها ال تؤكل. الصيد, ونصو  الابائ  كلها تدل اشتراط, نصو  ه، فيأدلة هفيال 
 طالب:.................

ر  اْسددم  ّللّا   :نعًم دا ليددْم   ددْذكي م  فيْيد    }وي ي تيددْأك ف وْا م   مًًن لصًحة األكًًل, مًن أهًًل العلًم هًاا شًًرط ،[( سًًورة األنعًام525)]  ري
ية, ألنًًه حًًرم منهًًا مًًرة مًًا نسًًي التسًًم يسًًمي إاا اكًًر لكنًًه ال يجًًزئ بحًًال؛ فالناسًًي ؛يدًًرق بًًين الناسًًي وغيًًره

 ال ينًزل المعًدوم منزلًة لكًن ال عكًس؛ ،سيان ينزل الموجود منزلة المعًدومألن الن والشرط ال يعدى عنه بالنسيان؛
 . يكدي  ما يجزئ  امن غير طهارة ناسي  لو صلى  الموجود, ال بد,
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لوجًوب عنًد الًاب , عنًد لكًن ا ،كًل هًاا علًى جهًة االسًتحباب ،د ا شعار, بسم هللا وهللا أكبرنيقول: بسم هللا, ع
 الاب .
 هد ي مدا قفد  وايدارا ووقدف بد  بارفدة"كان يقول: ال ن ر   هللا  ن رمرأ :وح ث ي رن مالك رن  افع"يقًول: 

ما يدل على أنها هًدي؛  هما في ،لدهاة أو شاة ولم يشعرها, ولم يقفعلى هاا غيره ليس بهدي, لو أهدى بدنة أو بقر 
العالمًات الدالًة هاه  لكن إاا لم توجد ،بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر األن منل هاه األمور الظاهرة تجعلها هدي  

 يسًمى هًدي ؛يعنًي داخًل الحًرم ن اشتراه بمكة أو بمنًى؛على أنها هدي فالاي لم يتقرب بها ال يدري عن الك, إ
 نعم  ،الهدي ما يساق  يقال: ساق الهدي أو ما يسمى هدي  أو

 طالب:...........
مدهومًًه أن مًًا عًًداه لًًيس بهًًدي, فعلًًى هًًاا إن اشًًتراه مًًن  هًًدي مًًا قلًًد واشًًعر, ووقًًف بًًه بعرفًًة"ال"علًًى كالمًًه: 

 نعم  ،نه ال يسمى هديفن ،مكة أو منى, أو لم يخرج به إلى الحل
 طالب:.................

 ال ليس بهدي  المدهوم.ا  ما عداه هدي, و  ،"الهدي ما قلد واشعر: ألنه يقول له مدهوم؛
 تباع؟امجر وا   الكاملطالب: هل اله ي ال حيح 

 .، وقلد فليس بهديإاا ما اشعر يقول: ليس بهدي؛ من المسللة خالفية؛ من أهل العلم ال على كل حال
 طالب:...........

العمًرة شًيء هاا إاا كان في الحأ, أما إاا كان في  به بعرفة" عندهم يشعر من الميقات "ووقف ،من الميقات ،ال
 وصاحبه ببلده حكمه حكم آخر, المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم. مرسال   اآخر, إاا كان هدي  

بًدن يعنًي يكسًوها وييطيهًا بًالجالل يجلل ال ن ر   هللا  ن رمر كان  جفل     "وح ث ي رن مالك رن  افع: أ"
وهًو  ،: جمً  نمًط"وام مدا "منسًوب إلًى القًبط,  ،جمً : قبطًي: نًوب رقيًق مًن كتًان  جفل      القبداطي""كان 

فننًه يقًال  ،ألًوان, إاا كًان مًن أكنًر مًن لًون  اإال إاا كًان ا ،ألوان, وال يقال لألبًيب: نمًط يب انوب من صو 
 النوب الماكور: :له: نمط, والنمط

 "أل" حًًًًًًًًًًًًًًًًرب تعريًًًًًًًًًًًًًًًًف أو "الًًًًًًًًًًًًًًًًالم" فقًًًًًًًًًًًًًًًًط
 

ًًًًًًًًًًًًًًًنم  ًًًًًًًًًًًًًًًه: "الًًًًًًًًًًًًًًًنمط"ف ًًًًًًًًًًًًًًًل في ًًًًًًًًًًًًًًًت ق  ط عرف
 

ما يقال له:  أم, ةالنوب الواحد يقال له: حل من نوبين من جنس واحد, ف, وال يكون إالةجم  حل "وام ما  والحفل"
   ةحل

 .طالب: ليه بحفة
اا كًان الجًنس, أحًد النًوبين مًن جًنس ً–والنًوب اذخًر مًن جًنس آخًر, فننًه  ،ليس بحلًة, وا  ال يقًال لًه:  -اأيض 

  نعم ؛ا إلأل الكابة" باث  هثم " حلة
 طالب:...................

 قطعتين كالهما أحمر, من جنس واحد.يعني من 
 طالب:..........
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ا حمراء خالصًة؛ لًورود النهًي الصًحي  عًن ما تسمى حلة إال إاا كانت قطعتين, وكونها حمراء, ال يعني أنهال، 
غالًب, ييلًب علًى غيًره  وأمًا كونهًا حمًراء فًألن األحمًر لكنها خالطها لون آخر, فديها خطوط وأعًالم, ،األحمر

 اث  هدا إلدأل الكابدة فيكسدوها إياهدا"ثم  ب" أحمر, م  أن البياب بقدر الحمرة كما يقال في الشماغ: ،من األلوان
يرسًًل بهًًا إلًًى  هًًا ينزعهًًا عنهًًا قبًًل الًًاب ؛ لًًئال تًًتلطخ بالًًدماء, نًًمهًًاه الجًًالل التًًي تجلًًل بهًًا البًًدن إاا فًًرغ من

 مااا يصن  بها  يتصدق بها. ،من والة األمر لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسئولين ،لكعبة لتكسى إياهاا
 جلل     ا حد ن كسد ت وح ث ي رن مالك أ   سأل ر   هللا  ن    ار: ما كان ر   هللا  ن رمر ي  ع "قًال: 

األمر متروك للناس؛ لكن لمًا صًارت  ،ةصارت الكسوة رسمية, في أول األمر كانت شعبي الكسوس؟" هالكابة؟ هذ
قال: كان " ال داعي لها ل التي ترسل للكعبة وصاروا يكسونها كل سنة, فما صار لهاه الجال ،تبناها الوالة رسمية

 ". ت  ق  ها
الننًي فمًا  " ي الضدحايا وال د ن: الث دي فمدا فوقدوح ث ي رن مالك رن  افع: أن ر   هللا  ن رمر كان يقول فد"

الجاع  :والاي يجزئ األضاحيال يجزئ فيهما إال ما يجزئ في األضاحي,  ،، ومنله العقيقةدن من الهديالب فوق 
لًه  لكن يجزئ الجًاع, وهًو مًا -إن شاء هللا تعالى-سيلتي  على خالب في الجاع ،من الضلن, والنني مما سواه

ب تدًاوت الجًنس, فًالنني مًن البقًر ستة أشهر, والنني مما سواه, من المعز سًنة كاملًة, ومًن غيرهًا يتدًاوت بحسً
ت إلى الكعبًة خرجًت مًن ملًك المهًدي، فًال يجًوز ك أنها إاا أهديالمقصود أنها متداوتة, ال شو والنني من ا بل, 
 ، وتصرب على الكعبة.يعني هي للكعبة, نم بعد الك إاا تعطلت منافعها تباع أن يتصرب فيها؛

مًا فوقًه, وعرفنًا أن الننًي ف  "كان يقول في ال  ن: الث دي فمدا فوقدأن ر   هللا  ن رمر  :ح ث ي مالك رن  افع"
 فننه ال يجزئ. , ال ما دون الك؛ان يجزئ, وأما ما عداه فال بد من أن يكون نني  الجاع من الضل

 جففها حتأل يغ و مدن م دأل إلدأل أن ر   هللا  ن رمر كان   ييس جلل     ا و   :ح ث ي رن مالك رن  افع"
تالب لشيء من المال  يشق جالل بدنه؛ ألن شق الجاللكان ال ررفة" يجللها حتًى ييًدو مًن وال " فيه إضاعة وا 

اا نحرها نزع جاللها"لكي يوفر هاا الجالل من كنرة االستعمال, قال:  منى إلى عرفة؛ مخافًة أن يدسًدها الًدم,  "وا 
 جد من يقبلها.وتلنرت, وقد ال يو  ت ماليتهانم يتصدق بها؛ ألنه إاا أفسدها الدم قل  

: يا   ي "عروة بن الزبير كان يقول لبنيه روس رن أ ي : أ   كان يقول ل  ي "وح ث ي رن مالك رن هيام  ن ر"
يعني الشخ  اليالي عليه ما يهديه الشًيء الًردي,  يستح ي أن  ه ي  لكر م " ان ي ئً    ه  ن أح كم من ال  

يدد   إ    أين  :-جًًل وعًًال-فًًال يهًًدي هًًاا الشًًيء الًًردي إلًًى هللا  ذ  ليْسددت م ب ِخ  ددوني وي ْ دد   ت  ف ق  ددوْا اْلخي   ددثي م  }وي ي تيييم م 
وْا  مًي فًناا كًان اذد "فإن هللا أكرم الكرما " ،يستحيي من إهدائه لكريمًه اي شيئ  فال يهد ,[( سورة البقرة262)] ت ْغم ض 
األجًًود  "وأحدس مددن اخت ددر لد " ،مًن النًًاس أن يسًًتحيى منًهأحًق وأكًرم  -جًل وعًًال-منًًه فًاهلل  اسًتحيي   المسًكين
ف ددوب   واألطيًًب: ددن تيْقددويى اْلق  ددا م  ددايائ ري ّللا   فيإ   هي ددْم يي ددن ي ايِّّ  مي  -جًًل وعًًال-, فكًًل مًًا يخًًرج هلل [( سًًورة الحًًًأ22)] }وي

 ،رة: جمً  شًعيائرالشًع شعائر هنا هي ما يشعر مًن األنعًام؛يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود, وقد قيل: إن ال
 ما يهدى, وما يشعر من األنعام. ،بمعنى المدعول ما يدعل به ،فعيلة

 .وهللا أعلم
 وصحبه وسلم ...ى آله وعل ،نبينا محمد ؛وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


